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Hur beskriver du det kristna hoppet? Är det att komma till himlen när man dör? Detta är en 
ganska vanlig uppfattning i kristna kretsar. Många av våra finaste psalmer talar om att 
komma till himlen. Men jag vill hävda att detta inte är vårt hopp enligt Bibeln!  
 
Vårt hopp enligt Bibeln är i korthet detta: Jesus ska komma tillbaka och Guds rike ska 
fullbordas här. Himlen kommer ner till jorden, och Gud ska göra allting nytt. Alla som tillhör 
honom kommer att uppstå med en ny, förhärligad kropp och hela skapelsen blir befriad från 
förgängelse och död. Guds skapelse ska inte besegras av den Onde utan Bibelns hopp är att 
Gud räddar sin skapelse och fullbordar sin ursprungliga plan med den. 
 
I jämförelse med detta hopp är hoppet om att komma till himlen och bo på ett moln ganska 
platt och ointressant. Men hur kommer det sig att vi tänker så här? Varför har så många 
kristna uppfattningen om att vi kommer att lämna det materiella livet och föras till ett 
enbart andligt, spökaktigt tillstånd? Varför försvann skapelsens räddning och i många fall 
även uppståndelsen från vårt hopp? Tyvärr verkar det ha gått snett ganska tidigt i kyrkans 
historia. 
 
Det började med kyrkofadern Augustinus på 400-talet. Han skrev oerhört mycket som är 
guld värt även idag, men hans platonism gjorde att han betraktade denna värld bara som en 
skugga. Den riktiga världen enligt platonism är det osynliga, det himmelska. För kyrkan, i 
tiden efter Augustinus, rimmade bibelns syn på jorden och kroppens uppståndelse dåligt 
med den platonska uppfattningen. 
 
I Augustinus efterföljd blev det större fokus på den enskildes frälsning: hur du kan räddas 
från domen och döden till ett annat hem. Reformationens uppmärksamhet på 
rättfärdiggörelse genom tro var nödvändig men hade nackdelen att den i huvudsak 
fokuserade på individens behov av nåd och förlåtelse. Läran är biblisk, men detta fokus blev 
som en pusselbit frikopplad från stora delar av Bibelns intresse för kyrkan som helhet, hela 
Guds folk, hela världen. 
 
Ytterligare ett steg bort från Bibelns hopp kom med Upplysningen på 1700-talet och den 
moderna materialismen. Uppfattningen blev att Gud aldrig griper in i den fysiska världen. 
Nya testamentets tal om Jesu återkomst var ett pinsamt misstag. Man fokuserade alltmer på 
hur vi kan utveckla och stegvis förbättra samhället och mänsklighetens tillstånd. Detta gick 
tämligen bra fram till dess att Europa ingick i två världskrig och medverkade till förintelsen. 
Uppenbarligen saknar bildning och civilisation förmågan att göra oss till goda människor. 
Ändå har Bibelns budskap omtolkats radikalt då många teologer ansåg att Bibelns hopp 
handlade om primitiva myter. En modern, vetenskaplig läsning av Bibeln kräver att vi skalar 
bort alla myter med övernaturliga inslag, såsom uppståndelsen, Jesu återkomst och världens 
förnyelse. Slutsatsen blev att man fortsatte att tolka Bibelns budskap som en privat 
angelägenhet som inte har med kroppen, andra människor eller skapelsen att göra. 
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Bibelns hopp har inte varit lätt att förstå! 
 
De senaste decennierna har en återupptäckt av Bibelns framtidshopp ägt rum. En röst som 
hjälpte oss att på nytt höra Bibeln tala om hopp var den tyske teologen Jürgen Moltmann. 
Hans banbrytande bok Hoppets teologi (1964) var den första av flera verk som åter satt 
uppståndelsen i centrum för att förstå vad Bibeln menar med kristnas framtid. Många 
inflytelserika teologer har gått i hans fotspår, särskilt i Storbritannien, och presenterat 
Bibelns hopp med ny klarhet. Två exempel är Richard Bauckhams böcker, bl a om Moltmann 
och Uppenbarelseboken, och N T Wrights The Resurrection of the Son of God (2003) och 
Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection and the Mission of the Church 
(2008). Vi lever i en tid då man håller på att återupptäcka det hopp som genomsyrar hela 
Bibeln.  

En snabb genomgång av Bibelns hopp 

Framtidshoppet genomsyrar hela Bibeln och börjar med Guds löfte till Abraham. Det är ett 
löfte till alla folk: ”Jag ska välsigna dig och … i dig ska jordens alla släkten bli välsignade”, 1 
Mos 12:2–3.1 Gamla testamentet avslutas i väntan på att detta löfte ska gå i uppfyllelse. 
Guds senare löften till Israel innefattar även skapelsens välsignelse. En del av folkets 
upprättelse är att Gud ska föra dem till ”ett land som flödar av mjölk och honung”, 2 Mos 
3:17. Ett land med mycket mjölk och honung tyder på ett land med lagom bevattnad 
betesmark och många friska bikupor. Guds välsignelse handlar även om ett välsignat, 
välmående land med god (närproducerad?) mat i överflöd. 
 
När man kommer till profeterna får Bibelns hopp nya proportioner. Israels historia visar att 
problemet med ondskan är så stort att löftenas uppfyllelse innebär mer än bara att flytta 
folket från ett land till ett annat. Hela skapelsen behöver räddning, och Gud är mäktig nog 
att frälsa. Han lovar i Jes 65:17–18 att göra allting nytt. 

 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det 
förgångna eller tänka på det … där ska inte mer höras gråt eller klagan.  

Gud beskriver en värld där alla relationer vilar på fred och gemenskap. ”Vargar ska bo 
tillsammans med lamm”, Jes 11:6. Med tanke på hur världen ser ut i dag är en sådan frid svår 
att ens föreställa sig. Detta fredsrike blir möjligt därför att Gud själv kommer att vara 
närvarande på ett helt nytt sätt i skapelsen.  

Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker 
havets djup, Hab 2:14.  

Psaltaren ser också fram emot en upprättelse för hela jorden när Herren tar sin rätta plats i 
skapelsen och sätter ett stopp för all ondska. Ett exempel finns i Psalm 69:11–12: 

Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig, havet ska brusa med allt som 
fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär, skogens alla träd ska 
ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma 

 
1 Bibelcitat hämtas från Svenska folkbibeln 2015 om inget annat anges. 
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jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin 
trofasthet. 

Kanske Gamla testamentets allra mäktigaste beskrivning av sitt hopp, och den som fick störst 
betydelse i Jesu och apostlarnas undervisning, finns i Daniels bok. Där får Daniel se 

… en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade 
sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära 
och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde 
är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras, Dan 
7:13–14.  

Synen fortsätter. Det blir en tid av lidande men till slut kommer människosonens rike att ges 
till alla som tillhör det nya Gudsfolk:  

Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det 
folk som är den Högstes heliga. Deras rike är ett evigt rike, och alla välden 
ska tjäna och lyda dem, Dan 7:27.2 

Många tolkningsfrågor finns här, men det som är klart är att Gamla testamentet målar en 
bild av en framtida värld som utstrålar evighet, fred, rättvisa, härlighet. Allt detta finns med 
på grund av Guds påtagliga och avslöjade närvaro. Och Gamla testamentet avslutas med att 
fortsätta blicka framåt mot att detta hopp infrias. 
 
Hopp får en ännu tydligare profil i Nya testamentet. Jesus förklarar att hans närvaro innebär 
att riket är nära, Mark 1:15, och till och med närvarande. T ex att Guds rike blir synligt när 
Jesus driver ut demoner: ”Om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har 
Guds rike nått er”, Matt 12:28.” Riket är som ett senapsfrö som växer osynligt och som en 
dag överraskar med dess storlek. Jesus lär oss att be om denna dag när riket fullbordas: 
”tillkomme ditt rike, såsom i himlen så ock på jorden”, Matt 6:10. Han ser framför sig att hela 
jorden ska omslutas av Guds rike. 
 
Om evangelisterna inte sätter fokus nog på naturen kommer Paulus till vår hjälp och 
förklarar att människor och naturen har en delad framtid. Förgängligheten kom in i 
skapelsen på grund av människans synd, och förgängligheten försvinner från skapelsen när 
Guds frälsning fullbordas. Så förklarar Paulus det för församlingarna i Rom: 

Även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram 
till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt 
fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har 
fått Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, 
vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Rom 8:21–24. 

Fullbordan av detta hopp målas upp färgrikt i Bibelns sista bok, när Johannes beskriver en 
syn på hur Gud fullbordar vår frälsning och hela skapelsens frälsning: 

 
2 Här modifierar jag Svenska folkbibeln 2015 och följer hebreiskan, där riket beskrivs som 
”deras”, inte ”hans”. 
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Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första 
jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, 
det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud 
som är smyckad för sin man, Upp 21:1–2. 

Johannes förklarar innebörden av Jesajas profetia som vi läste ovan. När det nya Jerusalem 
kommer ner från himlen kommer himmel och jord att bli ett. Himlen kommer till jorden, 
Guds rike har tillkommit på jorden såsom i himlen, och hela jorden blir full med kunskap om 
Herrens härlighet: 

Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska 
vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla 
tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen 
gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta, Upp 21:3–4. 

Bibelns historia bekräftar Bibelns hopp 

Bibelns hopp handlar om vad Gud kommer att göra. Och enligt Bibeln vet vi att detta hopp är 
trovärdigt och säkert därför att vi vet vad Gud redan har gjort. Bibeln ger oss minnen av hur 
Gud har handlat. Hans handlingar är försmak av hur han kommer att handla: 

• Skapelsen, vars ursprungliga härlighet ännu kan skönjas och som kommer att 
återupprättas 

• Israels uttåg från slaveriet pekar framemot vårt uttåg från syndens och dödens 
slaveri 

• Jesu helande, brödunder och demonutdrivningar pekar framemot nödens och 
ondskans fullständiga besegring. 

• Jesu uppståndelse pekar framemot vår egen uppståndelse och ett evigt liv i hans 
rike. 

• Andens gåva på pingstdagen pekar framemot härligheten av att få se Guds ansikte. 
Allt som Bibelns hopp beskriver har Gud redan börjat verkställa i vår egen värld. Bibelns 
historia blir vårt minne av vad Gud har gjort, hur han har varit trofast sina löften. Hoppet är 
säkert. Vi ser framemot att Gud fullbordar vad han redan har börjat. 
 
Bibelns berättelse påminner om att vårt hopp inte enbart handlar om min egen frälsning. 
Tvärtom, Bibelns hopp sätter mig och mitt liv i sammanhanget Guds stora frälsningsplan. 
Bibelns hopp handlar om hela Guds folk och hela Guds skapelse. Gud är trofast och god så 
att när hans älskade skapelse anfalls av synd och död och ondska, så kommer han till hennes 
räddning. Han överger aldrig sin egen skapelse. Och du och jag ingår i denna skapelse som 
välkända, namngivna och älskade hedersgäster. 
 
Bibelns hopp handlar om att Gud själv upprättar sitt rike, inte att vi bygger Guds rike åt 
honom. Men, enligt Bibeln är vi kallade att vara tecken på hur detta hopp ser ut. 
Församlingen och hela Guds folk är tecken på hoppets trovärdighet. Våra liv, vår gemenskap 
och kärlek är tecken på Guds närvaro och kraft. Vår omsorg för de svaga, för utsatta och 
ensamma är tecken på Guds kärlek och vilja att upprätta oss. Vår omsorg för skapelsen 
såsom Gud vill att den ska förvaltas är tecken på hur Gud vill förnya hela skapelsen. Allt vi 
gör, eller rättare sagt, allt Gud gör i oss och genom oss, är en påtaglig försmak av vad Gud 
kommer att göra i fullkomlighet när han kommer i sin härlighet. 
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Enligt Bibeln är detta Guds perspektiv, det stora perspektivet. Vi som har läst Bibeln vet vad 
Gud kommer att göra. Vi har facit i hand. Vi är ett folk med ett riktigt perspektiv på världen. 
Då kan vi se på nyhetsflödet med andra ögon. Hur fruktansvärt dåliga löpsedlarna än är 
hamnar vi inte i hopplöshet eller uppgivelse.  
 
Bibelns hopp ger oss kraft att hålla ut tills Jesus kommer (Heb 11). Bibelns hopp ger oss kraft 
att fortsätta gå mot strömmen för Guds rike. Med detta hopp i våra hjärtan kan de som är 
omkring oss den dagen när Jesus kommer, kanske säga: sannerligen dessa kristna var en doft 
av Jesu liv och lysande stjärnor innan den nya dagen gryr. 
 
 
 
Ovanstående text är en redigerad version av den presentation som James Starr höll under 
temakvällen med årstemat ”HOPP – här & nu” i samband med Navigatörernas årsmöte i 
Mölndal den 30 mars 2019. 


